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Em caso de mudança mantenha o aparelho em posição 
vertical; se for necessário, deite-o para trás.

Ligações hidráulicas

A adaptação das instalações hidráulicas para a 
instalação deve ser efetuada somente por pessoal 
qualificado.

Os tubos de carregamento e de descarregamento da água 
podem ser virados para a direita ou para a esquerda para 
consentir uma melhor instalação. 
Os tubos nunca devem ser dobrados ou esmagados pela 
máquina de lavar louça.

Ligação do tubo de carregamento da água
•	 A	uma	torneira	de	água	de	3/4”	fria	ou	quente	(máx.	60	

°C).
•	 Abra	a	água	até	que	saia	água	limpa.	
•	 Aperte	bem	o	tubo	de	carga	e	abrir	a	torneira.

Se o comprimento do tubo de carregamento não for 
suficiente,	contacte	uma	loja	especializada	ou	um	técnico	
autorizado (consulte	Assistência).

 A pressão da água deve estar incluída entre os valores 
indicados	na	tabela	dos	Dados	técnicos,	caso	contrário,	a	
máquina de lavar louça pode não funcionar corretamente.

 Verifique se o tubo não está dobrado ou amassado.

Ligação do tubo de descarregamento da 
água
Ligar o tubo de descarregamento a um conduto de descarga 
com	diâmetro	mínimo	de	2	cm.	(A)
A	conexão	do	tubo	de	descarga	deve	estar	a	uma	altura	
entre	40	e	80	cm	do	chão	ou	do	plano	de	apoio	da	máquina	
de lavar louça.

Antes de conectar o tubo de descarregamento da água ao 
sifão	do	lavabo,	remova	a	tampa	de	plástico	(B).

Segurança contra alagamentos
Para garantir que não se verifiquem alagamentos, a máquina 
de lavar louça:
-	 é	 equipada	com	um	sistema	que	 interrompe	a	entrada	
da água no caso de anomalias ou vazamentos no interior.
Alguns	modelos	dispõem	 também	de	 um	dispositivo	de	
segurança suplementar New Acqua Stop*, que garante a 
proteção contra alagamentos mesmo em caso de quebra 
do tubo de alimentação.

ATENÇÃO: TENSÃO PERIGOSA!

O tubo de alimentação da água não deve ser cortado em 
nenhum	caso:	contém	partes	sob	tensão.

Ligação elétrica
Antes	de	colocar	a	ficha	elétrica	na	tomada,	certifique-se	
de que:
•	 a	 tomada	 tenha ligação de terra e que esteja em 

conformidade com as normas legais;
•	 a	tomada	possa	suportar	a	carga	máxima	de	potência	da	

máquina, indicada na placa das características colocada 
na contra porta 

 (consulte	 o	 capítulo	Descrição	 da	máquina	 de	 lavar	
louça);

•	 a	 tensão	 de	 alimentação	 esteja	 incluída	 nos	 valores	
indicados na placa das características colocada na contra 
porta;

•	 a	tomada	seja	compatível	com	a	ficha	do	aparelho.	Caso	
contrário,	 peça	 a	 substituição	da	 ficha	 a	 um	 técnico	
autorizado (consulte	Assistência);	não	use	extensões	ou	
tomadas múltiplas.

Depois de a máquina estar instalada, o cabo de 
alimentação	 elétrica	 e	 a	 tomada	deverão	 ser	 facilmente	
alcançáveis.

O cabo não deve ficar dobrado ou compresso.

Caso o cabo de alimentação resultar danificado, a sua 
substituição terá de ser efetuada pelo fabricante ou pelo 
Serviço	de	Assistência	Técnica	para	evitar	qualquer	tipo	de	
risco. (Veja	a	Assistência).

A Empresa declina qualquer responsabilidade caso 
estas normas não sejam respeitadas. 

Posicionamento e nivelamento
1. Posicione a máquina de lavar louça sobre um pavimento 
plano e rígido. Compense as irregularidades desparafusando 
ou	aparafusando	os	pés	anteriores	até	que	o	aparelho	se	
encontre em posição horizontal. Um nivelamento cuidadoso 
dá estabilidade e evita vibrações e ruídos.

2.	Antes	de	 encaixar	 a	máquina	de	 lavar	 louça,	 colocar	
a	 faixa	adesiva	 transparente*	 por	baixo	da	prateleira	de	
madeira para proteção contra a eventual condensação.

3.	Posicione	a	máquina	de	 lavar	 louça	 fazendo	aderir	as	
laterais ou o fundo aos móveis adjacentes ou a uma parede. 
O	aparelho	pode	ser	encaixado	por	baixo	de	um	plano	de	
trabalho contínuo* (consulte	a	folha	de	Montagem).

4*.	Para	regular	a	altura	do	pé	traseiro,	atue	no	casquilho	
hexagonal	 vermelho	presente	 na	parte	 inferior,	 dianteira,	
central da máquina de lavar louça, com uma chave 
hexagonal	de	8	mm	de	abertura,	girando	no	sentido	horário	
para aumentar a altura e anti-horário para diminui-la. (veja	a	
folha	de	instruções	do	encaixe	em	anexo	à	documentação)

Instalação

MÍN 40 cm

MÁX 80 cm

* Presente somente em alguns modelos.
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* Presente somente em alguns modelos.

Advertências para a primeira lavagem
Depois da instalação, remova os tampões posicionados 
nos cestos e os elásticos de retenção no cesto superior (se	
presentes).

Configuração do amaciador da água
Antes de efetuar a primeira lavagem, configure o nível 
de dureza da água de rede. (consulte	o	capítulo	Abrilhan-
tador e sal regenerante)
O primeiro carregamento do depósito de amaciador deve 
ser feito com água. Em seguida, introduza cerca de 1 kg de 
sal;	é	normal	que	a	água	transborde.
Inicie imediatamente um ciclo de lavagem.
Use apenas sal específico para máquinas de lavar louça.
Depois	de	 ter	deitado	o	sal,	o	 indicador	 luminoso	FALTA	

DE SAL* * irá desligar-se.

O não enchimento do recipiente do sal, pode danificar 
o amaciador de água e o elemento aquecedor.

Dados técnicos

Dimensões
largura 60 cm.
altura 85 cm.
profundidade 60 cm.

Capacidade 14 pessoas padrão
Pressão da água na 
alimentação

0,05 ÷ 1 MPa  (0,5 ÷ 10 bar)
7,25 – 145 psi

Tensão de alimentação Veja a placa das características

Potência total 
absorvida Veja a placa das características

Fusível Veja a placa das características

Esta aparelhagem é em 
conformidade com as seguintes 
Directivas Comunitárias: 
-2006/95/EC (Baixa Tensão)
-2004/108/EC (Compatibilidade 
Electromagnética) 
-2009/125/EC (Comm. Reg. 
1016/2010) (Ecodesign)
-97/17/EC (Aplicação de 
rótulos)
-2012/19/CE (REEE)

A máquina emite sinais acústicos/tons (conforme	o	mo-
delo de máquina de lavar louça) que avisam que o co-
mando foi efectuado: ligação, fim de ciclo, etc.

Os símbolos/indicadores luminosos/leds presentes no
painel de comandos/ecrã podem ser uma cor diferente,
intermitentes ou de luz fixa. (conforme	 o	 modelo	 de	
máquina de lavar louça).

O ecrã mostra informações úteis relativas ao tipo de ciclo 
configurado, fase de lavagem/secagem, tempo restante, 
temperatura, etc.

PT  Assistência
Antes de contactar a Assistência:
•	 Verifique	 se	 pode	 resolver	 sozinho	 a	 anomalia	 (veja	

Anomalias e Soluções).
•	 Reinicie	o	programa	para	controlar	se	o	 inconveniente	 foi	

resolvido.
•	 Em	caso	negativo,	contacte	o	Serviço	de	Assistência	Técnica	

Autorizado.

Nunca recorra a técnicos não autorizados.

Comunique:
•	 o	tipo	de	defeito;	
•	 o	modelo	da	máquina	(Mod.);
•	 o	número	de	série	(S/N).
Estas informações encontram-se na placa de identificação 
situada no aparelho (veja	Descrição	do	Aparelho).

OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO 
INDESIT. Para beneficiar de uma assistência mais completa, 
registe o seu aparelho em:
www.indesit.com/register

Instruções de uso: docs.indesit.eu
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Descrição do aparelho

*** Somente	nos	modelos	totalmente	encaixáveis.
* Presente somente em alguns modelos.
O número e o tipo de programas e as opções variam conforme o modelo de máquina de lavar louça.

Visão de conjunto

1. Cesto superior
2.	 Braço	aspersor	superior
3. Peças basculantes 
4.	 Regulação	da	altura	do	cesto	superior
5. Cesto inferior
6.	 Braço	aspersor	inferior
7. Filtro de lavagem
8.	 Reservatório	do	sal	
9.	 Recipiente	do	detergente	e	reservatório	do	

abrilhantador 
10. Placa das características
11. Painel de comandos***

Painel de comandos Tecla e indicadores 
luminosos Início/
PausaTecla On-Off/Reset

Tecla de Selecção Programa

Tecla Início Retardado

Tecla Pastilhas 
Multifunções - Tabs

Tecla Meia Carga/Extra Light

Ecrã

Ecrã

Indicador luminoso Início Retardado

Indicador luminoso Abrilhantador

Indicador luminoso Sal

Indicador luminoso de Lavagem

Indicador luminoso de Secagem

Indicador luminoso Meia Carga Indicador luminoso Pastilhas 
Multifunções - Tabs

Indicador luminoso 
tempo restante

Número do 
programa
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Sal regenerante e 
abrilhantador

Use somente produtos específicos para máquinas de 
lavar louça. Não use sal de cozinha ou industrial.
Siga as indicações escritas na embalagem.

Mesmo que utilize um produto multifunções, aconselha-
se sempre a adição de sal, especialmente se a água for dura 
ou muito dura. (Siga	as	indicações	escritas	na	embalagem).	

Se não forem adicionados o sal e o abrilhantador, é 
normal que os indicadores luminosos FALTA DE SAL* e 
FALTA DE ABRILHANTADOR* continuem acesos.

Carregar o sal regenerante
O	 uso	 do	 sal	 evita	 a	 formação	 de	CALCÁRIO	 na	 loiça	 e	
componentes funcionais da máquina. 
•	É	importante	que	o	depósito	de	sal	nunca	esteja	vazio.
•	É	importante	efetuar	a	configuração	da	dureza	da	água.
O recipiente do sal está colocado na parte inferior da máquina 
de lavar louça (consulte	Descrição) e deve ser enchido:
•	quando	no	painel	 se	 acende	o	 indicador	 luminoso	FALTA	

SAL *;
•	quando	a	boia	verde*	presente	na	 tampa	do	sal	deixa	de	

ser visível. 
•	consulte	a	autonomia	na	tabela	da	dureza	da	água.

1.	 Extraia	 o	 cesto	 inferior	 e	desatarraxe	a	
tampa do reservatório no sentido anti-horário.
2. Apenas para a primeira utilização: encha o 
reservatório	com	água	até	ao	rebordo.
3.	 Posicione	 o	 funil	 (veja	 a	 figura)	 e 
encha	 o	 recipiente	 de	 sal	 até	 a	 beira	
(aproximadamente	1	kg);	é	normal	que	saia	

um pouco de água.
4.	 Remova	 o	 funil,	 elimine	 os	 resíduos	 de	 sal	 da	 boca	 do	
reservatório;	 enxague	 a	 tampa	 sob	água	 corrente	 antes	de	
apertá-la.
Recomenda-se	 realizar	esta	operação	a	cada	carregamento	
de sal. 
Atarraxe	bem	a	 tampa,	 para	que	 no	 reservatório	 não	 entre	
detergente	durante	a	lavagem	(o	dispositivo	para	descalcificar	
poderia ser danificado irremediavelmente).

Caso	seja	necessário	carregar	o	sal,	é	aconselhável	efetuar	
a operação antes de iniciar a lavagem. 

Configuração da dureza da água
Para	que	o	amaciador	anticalcário	 funcione	perfeitamente,	é	
indispensável efetuar uma regulação em função da dureza 
da água. Esta informação pode ser fornecida pela entidade 
fornecedora de água potável. O valor configurado corresponde 
a	uma	dureza	média. 
•	Acenda	a	máquina	de	lavar	louça	com	o	botão	ON/OFF 

•	Desligue	com	o	botão	ON/OFF 

•	Mantenha	pressionado	o	botão	START/PAUSA	  durante 
5	segundos,	até	ouvir	um	bip.

•	Ligue	com	o	botão	ON/OFF	

•	Entra no menu de regulação e acende-se o indicador do sal.

•	 Pressione	 o	 botão	P para selecionar o nível de dureza 
pretendido	(consulte	a	tabela	de	dureza).

•	Desligue	com	o	botão	ON/OFF	

•	Configuração	terminada!

(°dH	=	dureza	em	graus	alemães	 -	 °fH	=	dureza	em	graus	
franceses	-	mmol/l	=	milimol	p/litro)

Carregar o abrilhantador
O	abrilhantador	facilita	a	SECAGEM	da	loiça.	O	recipiente	do	
abrilhantador deve ser enchido:
•	se	no	painel/ecrã	se	acender	o	indicador	luminoso	FALTA	DE	

ABRILHANTADOR*;
•	 se	o	indicador	ótico* presente na porta do recipiente "D", 

passar de escuro a transparente.

1. Abra o recipiente "D" pressionando e levantando a lingueta 
na tampa.
2.	Introduza	com	cuidado	o	abrilhantador	até	à	marca	máxima	
da abertura de enchimento, evitando que transborde. Se vazar, 
limpe imediatamente com um pano seco.
3.	Feche	a	tampa	até	ouvir	um	clique.
NUNCA deitar abrilhantador diretamente dentro da máquina.

Regule a dose de abrilhantador.
Se	não	ficar	satisfeito	com	o	resultado	da	secagem,	é	possível	
regular a dose de abrilhantador.
•	Acenda	a	máquina	de	lavar	louça	com	o	botão	ON/OFF	  

•	Desligue	com	o	botão	ON/OFF 

•	Pressione	3	vezes	o	botão	START/PAUSA	 	até	ouvir	um	bip

•	Ligue	com	o	botão	ON/OFF	

•	Entra no menu de regulação e acende-se o indicador do 
abrilhantador.

•	 Pressione	 o	 botão	P para selecionar a quantidade de 
abrilhantador

•	Desligue	com	o	botão	ON/OFF 

•	Configuração	terminada!
O	nível	de	abrilhantador	pode	ser	configurado	para	ZERO;	nesse	
caso, o abrilhantador não será fornecido e não será acesso o 
indicador luminoso de falta de abrilhantador caso este termine.
Podem	ser	configurados	até	4	níveis	com	base	no	modelo	de	
máquina de lavar louça. O valor configurado corresponde a 
um	nível	médio. 
•		 se	na	louça	lavada	houver	listras	azuladas,	configure	para	

números	mais	baixos	(1-2).
•		 se	houver	gotas	de	água	ou	manchas	de	calcário,	configure	

para	números	mais	altos	(3-4).

Tabela da dureza da água
Autonomia média
Recipiente sal com 1 
lavagem por dia

nível °dH °fH mmol 
p/ l. meses

1 0 - 6 0 - 10 0 - 1 7 meses
2 6 - 11 11 - 20 1,1 - 2 5 meses
3 12 - 17 21 - 30 2,1 - 3 3 meses
4 17 - 34 31 - 60 3,1 - 6 2 meses

5* 34 - 50 61 - 90 6,1 - 9 2/3 semanas

De 0 °f a 10 °f aconselha-se não utilizar sal. 
* Com a configuração 5, a duração pode ser prolongada. 

* Presente somente em alguns modelos.

MAX
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Carregar os cestos

* Presente somente em alguns modelos. Variáveis por número 
e posição.

Sugestões 
Antes de carregar os cestos, elimine os resíduos de comida 
das louças e esvazie os líquidos restantes dos copos e dos 
recipientes. Não é necessário enxaguar antes sob água 
corrente.
Coloque	a	 louça	de	 forma	que	 fique	bem	 fixa	 e	 não	possa	
tombar. Os recipientes devem ser colocados com a abertura 
virada	para	baixo	e	as	partes	côncavas	ou	convexas	na	posição	
oblíqua, para permitir que a água chegue a todas as superfícies 
e deflua.
Preste atenção para que as tampas, cabos, frigideiras e 
tabuleiros não impeçam a rotação dos braços aspersores. 
Coloque os objectos pequenos no cesto dos talheres.
A	louça	de	plástico	e	as	frigideiras	anti-aderentes	têm	tendência	
a reter as gotas de água e, como tal, o seu grau de secagem 
será	inferior	ao	da	louça	em	cerâmica	ou	inox.
Os	objectos	leves	(como	os	recipientes	de	plástico)	devem	ser	
posicionados	de	preferência	no	cesto	superior	e	devem	estar	
bem	fixos.
Depois de ter carregado, verifique se os braços aspersores 
rodam livremente.

Cesto inferior
O cesto inferior pode conter panelas, tampas, pratos, 
tigelas, talheres, etc. Os pratos e tampas grandes devem ser 
posicionados	de	preferência	dos	lados.

É	aconselhável	colocar	a	louça	muito	suja	no	cesto	inferior,	uma	
vez	que,	neste	sector,	os	jactos	de	água	são	mais	enérgicos	e	
permitem obter melhores resultados de lavagem.

Alguns modelos de máquina de lavar louça dispõem de sectores 
reclináveis*, que podem ser usados em posição vertical para 
posicionar	os	pratos	ou	em	posição	horizontal	 (baixos)	para	
poder carregar mais facilmente os tachos e as tigelas.  

Cesto dos talheres
O cesto dos talheres dispõe de grelhas superiores para uma 
melhor disposição dos mesmos. Deve ser posicionado somente 
na parte dianteira do cesto inferior.

As facas e os talheres com pontas cortantes devem ser 
colocados no cesto dos talheres com as pontas viradas para 
baixo	ou	colocados	nas	peças	basculantes	do	cesto	superior	
na posição horizontal.

Cesto superior
Carregue as louças delicadas e leves: copos, taças, pratos 
pequenos,	tigelas	baixas.	

Alguns modelos de máquinas de lavar louça dispõem de 
sectores reclináveis*, utilizáveis na posição vertical, para 
colocar	pires	ou	pratos	de	sobremesa,	ou	baixos,	para	colocar	
caixas	e	recipientes	de	alimentos.
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Regule a altura do cesto superior.
Para	facilitar	o	posicionamento	das	louças,	é	possível	colocar	
o	cesto	superior	em	posição	alta	ou	baixa.
De preferência, regule a altura do cesto superior quando 
estiver VAZIO.
Nunca levante ou abaixe o cesto por um só lado.

Se o cesto estiver equipado com Lift-Up*	(ver	figura), levante 
o cesto segurando-o pelos lados e mova para cima. Para 
regressar	à	posição	baixa,	pressione	as	alavancas	(A)	nos	lados	
do cesto e acompanhe a descida.

Louças não adequadas
•	 Talheres	e	louças	de	madeira.
•	 Copos	decorados	e	delicados,	louças	de	artesanato	artístico	

e antiguidades. As decorações não são resistentes.
•	 Partes	em	material	sintético	não	resistente	à	temperatura.
•	 Louças	de	cobre	e	estanho.
•	 Louças	sujas	de	cinza,	cera,	lubrificante	ou	tinta.
As decorações do vidro e as partes em alumínio e prata podem 
mudar de cor e embranquecer durante a lavagem. Alguns 
tipos	de	vidro	(por	exemplo,	objectos	de	cristal),	após	muitas	
lavagens, podem ficar opacos. 

Danos no vidro e louça
Causas:
•	 Tipo	de	vidro	e	procedimento	de	produção	do	vidro.
•	 Composição	química	do	detergente.
•	 Temperatura	da	água	do	programa	de	enxaguamento.
Conselho:
•	 Utilizar	apenas	copos	e	porcelana	com	garantia	do	fabricante	

de	resistência	à	lavagem	em	máquinas	de	lavar	louça.
•	 Utilizar	detergente	delicado	para	máquinas	de	lavar	louça.
•	 Retirar	os	copos	e	os	talheres	da	máquina	o	mais	rapidamente	

possível após o final do programa.

O	 cesto	 superior	 é	 regulável	 em	 altura	 consoante	 as	
necessidades: na posição alta quando pretender colocar louças 
grandes	no	cesto	 inferior;	 na	posição	baixa,	para	aproveitar	
todos os espaços das peças basculantes ou reclináveis, 
libertando mais espaço em cima. 

* Presente somente em alguns modelos.

Peças basculantes com posição variável
As	peças	basculantes	podem	ser	posicionadas	em	três	alturas	
diferentes para optimizar a disposição das louças no espaço 
do cesto.

Os cálices podem ser posicionados 
de modo es táve l  nas  peças 
basculantes, inserindo a haste do 
copo na específica abertura. 
Para otimizar a secagem, posicione 
as peças basculantes com maior 
inc l inação.  Para modi f icar  a 
inclinação, levante a peça basculante, 
faça-a deslizar l igeiramente e 
posicione-a como pretender.

Bandeja dos talheres*
Alguns modelos de máquina de lavar louça dispõem de uma 
bandeja deslizante que pode ser utilizada para colocar talheres 
de serviço ou chávenas de pequenas dimensões. Para um 
melhor desempenho de lavagem, tente não colocar louças 
volumosas sob a bandeja. 
A	bandeja	de	talheres	é	removível.	(ver	figura)
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* Presente somente em alguns modelos.

Detergente e uso da 
máquina de lavar louça

Carregar o detergente
O bom resultado da lavagem depende também da dosagem 
correta do detergente; uma dose excessiva não lava de modo 
mais eficaz e polui o ambiente.

A dosagem pode ser adaptada ao grau de sujidade.
Normalmente, para uma sujidade normal, utilize cerca de 35 
g. (detergente em pó) ou 35 ml (detergente líquido). Caso 
utilize pastilhas, basta apenas uma.

Se a louça estiver pouco suja ou tiver antes sido enxaguada 
com água, diminuir bastante a dose de detergente. 

Para um bom resultado de lavagem, seguir também as 
instruções na embalagem do detergente.

Em caso de dúvida, é recomendável contactar os fabricantes 
de detergentes.

Para abrir a embalagem do detergente, acione o dispositivo 
de abertura “A”

        
Introduza o detergente apenas no recipiente "B" seco. A 
quantidade de detergente adequada para a pré-lavagem 
deve ser colocada directamente na cuba

1. Doseie o detergente consultando a tabela dos programas para 
introduzir	a	quantidade	correcta.	No	recipiente	B está presente 
um	nível	que	indica	a	quantidade	máxima	de	detergente	líquido	
ou em pó que pode inserir em cada ciclo.

2. Elimine os resíduos de detergente das beiradas do recipiente 
e	feche	a	tampa	até	o	“clique”.

3. Feche a tampa do recipiente de detergente empurrando-o 
para	cima,	até	encaixar	correctamente	o	dispositivo	de	fecho.
O recipiente do detergente abre automaticamente em função 
do programa, no momento adequado.

Caso	sejam	utilizados	detergentes	combinados,	é	aconselhável	
utilizar	a	opção	TABS,	que	adequa	o	programa	de	 lavagem,	
de forma a obter sempre o melhor resultado de lavagem e 
secagem possível.

Utilize apenas detergente para a máquina de lavar louça.

NÃO UTILIZE detergentes para a lavagem à mão.

Um uso excessivo de detergente pode deixar resíduos de 
espuma no fim do ciclo. 

As melhores performances de lavagem e secagem são 
obtidas com a utilização combinada de detergente, 
abrilhantador líquido e sal regenerante.

Aconselha-se utilizar os detergentes sem fosfatos e 
sem cloro pois são os mais indicados para a tutela 
do meio ambiente.

Ligar a máquina de lavar louça
1. Abra a torneira da água. 
2.	Carregue	na	tecla	ON-OFF.	
3.	Abra	a	porta	e	doseie	o	detergente	(veja	a	seguir).
4.	Carregue	os	cestos	(consulte	Carregar	os	cestos) e feche 
a porta.
5. Seleccione o programa em função das louças e do seu grau 
de sujidade (consulte	a	tabela	dos	programas) pressionando 
a tecla P.
6.	Seleccione	as	 opções	de	 lavagem* (consulte	Programas	
Especiais e Opções).
7.	 Ligar	 pressionando	 a	 tecla	 Início/Pausa:	 acende-se	 o	
indicador	de	 lavagem	e	é	 visualizado	no	ecrã	o	 número	do	
programa e o tempo que falta para o fim do ciclo.
8.	No	final	do	programa,	surge	END no ecrã. Para desligar o 
aparelho	carregue	na	tecla	ON-OFF,	feche	a	torneira	da	água	
e	desligue	a	ficha	de	tomada	eléctrica.
9. Aguarde alguns minutos antes de retirar as louças, para evitar 
queimaduras. Descarregue os cestos, começando pelo inferior.

- Para reduzir o consumo de energia eléctrica, em 
algumas condições de NÃO utilização prolongada, a 
máquina irá desligar-se automaticamente.

PROGRAMAS AUTO*: alguns modelos de máquina de 
lavar louça estão equipados com um sensor especial capaz de 
avaliar	 o	 nível	 da	 sujidade	 e	definir	 qual	 é	 a	 lavagem	mais	
eficiente e económica. A duração dos programas auto poderá 
variar devido a uma intervenção do sensor.

Modificação do programa em curso.
Caso	 tenha	 seleccionado	 o	 programa	 errado,	 é	 possível	
modificá-lo, se tiver iniciado há pouco tempo: uma vez iniciada 
a lavagem, para modificar o ciclo deve desligar a máquina 
com	uma	pressão	prolongada	da	 tecla	ON/OFF/Reset,	 ligue	
novamente com a mesma tecla e seleccione o programa e as 
opções desejados.

Acrescentar mais louça
Pressione	a	tecla	Início/Pausa,	abra	a	porta	prestando	atenção	
à	saída	de	vapor	e	introduza	a	louça.	Pressione	a	tecla	Início/
Pausa:	o	ciclo	é	retomado	após	um	bip	prolongado.	

Se estiver configurado o início retardado, no final da 
contagem decrescente, o ciclo de lavagem não inicia, ficando 
no estado de Pausa.

Ao	pressionar	o	símbolo	Início/Pausa	para	colocar	a	máquina	
em pausa, interrompe-se o programa.
Nesta	fase	não	será	possível	mudar	o	programa.

Interrupções acidentais
Se durante a lavagem for aberta a porta ou houver uma 
interrupção	da	corrente	eléctrica,	o	programa	irá	interromper-se.	
Reiniciará	do	ponto	em	que	foi	interrompido	quando	a	porta	for	
fechada ou a electricidade voltar.
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Programas

Os	dados	dos	programas	são	medidos	em	laboratório	de	acordo	com	a	norma	europeia	EN	50242.	
Consoante as diferentes condições de utilização, a duração e os dados dos programas podem diferir.

O número e o tipo de programas e as opções variam conforme o modelo de máquina de lavar louça.

Indicações para a escolha dos programas e dosagem de detergente

1. O	ciclo	de	lavagem	ECO	é	o	programa	padrão	a	que	se	referem	os	dados	da	etiqueta	energética;	este	ciclo	é	adequado	para	
lavar	louça	de	sujidade	normal	e	é	o	programa	mais	eficiente	em	termos	de	consumo	energético	e	água	para	este	tipo	de	louça.	
29	g/ml	+	6	g/ml**	–	1	Tab		(**Quantidade	de	detergente	de	pré-lavagem)

2. Louça	e	tachos	muito	sujos	(não	usar	com	louça	delicada).	35	g/ml	–	1	Tab		

3.	Louça	e	tachos	normalmente	sujos.	29	g/ml	+	6	g/ml**	–	1	Tab		

4.		Ciclo	para	peças	delicadas,	mais	sensíveis	às	altas	temperaturas.	35	g/ml	–	1	Tab		

5.	Ciclo	rápido	para	utilizar	com	louças	pouco	sujas.	(ideal	para	2	pessoas)	25	g/ml	–	1	Tab	

6.	Lavagem	preliminar	a	aguardar	que	a	carga	fique	completa	na	próxima	refeição.	Sem	detergente		

7.	Programa	que,	combinado	com	o	cesto	BabyCare	especificamente	concebido,	garante	os	melhores	resultados	de	limpeza	e	
desinfeção	de	acessórios	para	bebés	(chupetas,	tetinas),	ao	mesmo	tempo	que	lava	também	loiça	com	um	grau	de	sujidade	nor-
mal	ou	muito	elevado.		30	g/ml	–	1	Tab		

8. Loiças de grandes dimensões (Não	usar	para	peças	delicadas)	35	gr/ml	–	1	Tab

Consumo	em	stand-by:	Consumo	em	modo	left-on:	5,0	W	-	consumo	em	modo	off:	0,5	W	

n.a. não aplicável

Observações: 
o	melhor	desempenho	do	programa	“Rápido	30’”	obtém-se	preferencialmente	respeitando	o	número	máximo	de	louças	especificado.

Para consumir menos, utilize a máquina com carga plena. 

Nota para os Laboratórios de Ensaio: para	informações	sobre	as	condições	do	ensaio	comparativo	EN,	solicitar	ao	endereço:	
assistenza_en_lvs@indesitcompany.com

Programa Secagem Opções Duração do 
programa

Consumo de 
água (l/ciclo)

Consumo 
Energia

 (kWh/ciclo)

1. Eco Sim Início Retardado - Meia Carga - 
Tabs 03:10’ 9,0 0,93

2. Auto Intensivo Sim Início Retardado - Meia Carga - 
Tabs 02:00’ - 03:10’ 14,0 - 15,5 1,50 - 1,80

3. Auto Normal Sim Início Retardado - Meia Carga - 
Tabs 01:30’ - 02:30’ 14,5 - 16,0 1,15 - 1,30

4. Delicados Sim Início Retardado - Meia Carga - 
Tabs 01:40’ 11,0 1,1

5. Rápido 30’ Não Início Retardado - Tabs 00:30’ 9,0 0,50

6. Amolecimento Não Início Retardado - Meia Carga 00:12’ 4,5 0,01

7. BabyCare Sim Início Retardado 01:40’ 10,0 1,3

8. Extra Não Início Retardado - Extra Light (Meia 
Carga) 01:00’ 11,0 n.a.
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Programas especiais 
e opções

* Presente somente em alguns modelos.

Opções de lavagem*  
As Opções podem ser programadas, mudadas ou 
anuladas somente depois de ter escolhido o programa de 
lavagem e antes de ter pressionado a tecla Início/Pausa.

Podem ser seleccionadas apenas as opções compatíveis 
com o tipo de programa escolhido. Se uma opção não for 
compatível com o programa seleccionado, (consulte	a	tabela	
dos programas) o respectivo símbolo irá piscar rapidamente 
3	vezes.

Se for seleccionada uma opção incompatível com uma 
opção	programada	 anteriormente,	 esta	 irá	 piscar	 por	 3	
vezes e irá desligar-se, enquanto ficará acesa a última 
opção escolhida.
Para desmarcar uma opção seleccionada por engano, 
pressione novamente a tecla correspondente. 

Pastilhas Multifunções (Tabs)
Com	 esta	 opção	 é	 optimizado	 o	 resultado	 da	

lavagem e da secagem.
Se	usar	pastilhas	multifunções,	carregue	na	tecla	PASTILHAS	
MULTIFUNÇÕES,	o	respectivo	indicador	luminoso	acende-
se e uma nova pressão da tecla desmarca a opção.

A opção “Pastilhas Multifunções” implica um 
aumento do tempo de duração do programa.

A utilização de pastilhas é aconselhada apenas se 
essa opção estiver presente e é desaconselhada com 
programas que não prevêem o uso de pastilhas 
multifunções.

Programa EXTRA
Com	o	programa	EXTRA,	é	possível	 lavar	de	forma	intensiva	
loiças	de	grandes	dimensões,	até	uma	altura	máxima	de	53	
cm: tabuleiros e grelhas de ir ao forno, tabuleiros de recolha de 
gotas, grelhas do plano de cozedura, tachos grandes, pratos 
de	servir	e	de	pizza,	filtros	de	exaustor	em	aço	inoxidável.
Para	carregar	loiças	de	grandes	dimensões,	é	necessário	retirar	
o cesto superior. 

Abra	os	dois	bloqueios	à	direita	
e	à	esquerda	e	retire	o	cesto.	
Com o cesto superior inserido, 
os	 bloqueios	 têm	 de	 estar	
sempre fechados.

Para que o jacto possa chegar a todas as partes das loiças, 
coloque-as tal como apresentado na figura. 
O	ciclo	pode	ser	utilizado	 também	para	 loiças	delicadas	de	
grandes	dimensões,	activando	a	opção	Extra	Light	(consulte	
Opções de lavagem).
Não accione a máquina de lavar loiça sem o cesto superior 
com outros ciclos de lavagem que não o EXTRA. 

Para a execução do Ciclo Extra e Extra com opção Light*, 
coloque o detergente directamente na cuba e não no 
dispensador.

Meia carga/Extra light 
Esta	tecla	tem	uma	dupla	função:	MEIA	CARGA	
e	EXTRA	LIGHT.

Seleccione	o	programa,	carregue	na	tecla	MEIA	CARGA/
EXTRA	LIGHT:	o	indicador	luminoso	irá	acender-se.	
Pressionando	novamente	a	tecla	MEIA	CARGA/EXTRA	LIGHT,	
desactiva a opção.

Meia carga
Se houver poucas louças para lavar, pode-se efectuar a meia 
carga e economizar água, energia e detergente. 
É possível utilizar apenas metade da quantidade de 
detergente.

Extra light 
Compatível	apenas	com	o	programa	EXTRA
Esta	 opção	 torna	 o	 programa	EXTRA	adequado	 a	 loiças	 e	
objectos delicados de grandes dimensões. A opção não inclui 
fase de secagem.

Assegure-se de que os objetos e loiças são compatíveis 
com a lavagem na máquina de lavar loiça.

Início retardado
É	 possível	 adiar	 de 1 a 24 horas o início do 
programa:

1. Seleccionar o programa de lavagem que deseja e outras 
eventuais	opções,	carregue	na	tecla	INÍCIO	RETARDADO:	
o indicador luminoso acende-se. Com a mesma tecla, 
seleccione quando pretende iniciar o ciclo de lavagem. 
(h01,	h02,	etc.)
2.	Confirme	a	selecção	com	a	tecla	INÍCIO/PAUSA;	começa	
a contagem decrescente.
3.	Quando	 terminar	este	 tempo,	o	 indicador	 luminoso	do	
INÍCIO	RETARDADO	apaga-se	e	o	programa	inicia.
Para	anular	o	INÍCIO	RETARDADO,	carregue	na	tecla	INÍCIO	
RETARDADO	até	visualizar	a	escrita	OFF. 

Não é possível escolher o Início Retardado depois de o 
ciclo ter começado.
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Manutenção e cuidados

Excluir a água e a corrente eléctrica
•	 Feche	 a	 torneira	 da	 água	 após	 cada	 lavagem	para	

eliminar o risco de vazamentos.

•	 Desligue	a	ficha	da	tomada	quando	limpar	a	máquina	e	
durante os serviços de manutenção.

Limpar a máquina de lavar louça
•	 A	superfície	externa	e	o	painel	de	comandos	podem	ser	

limpos com um pano não abrasivo embebido de água. 
Não	usar	solventes	nem	abrasivos.

•	 O	tambor	interno	pode	ser	limpo	de	eventuais	manchas	
com um pano embebido de água e um pouco de vinagre.

Evitar cheiros desagradáveis
•	 Deixe	a	porta	sempre	entreaberta	para	evitar	estagnações	

de humidade.

•	 Limpe	 regularmente	 as	 guarnições	 perimetrais	 de	
vedação da porta e dos recipientes de detergente 
com uma esponja húmida. Deste modo, se evitarão 
estagnações de alimentos, principais responsáveis pelos 
cheiros desagradáveis.

Limpar os braços aspersores
Pode acontecer que restos de comida grudem-se nos 
braços	aspersores	e	tampem	os	furos	através	dos	quais	a	
água	deve	passar:	de	vez	em	quando	é	bom	controlá-los	e	
limpá-los com uma escovinha não de metal.
Ambos os aspersores são desmontáveis.

Para desmontar o aspersor 
superior deve-se desapertar 
girando o aro de plástico na 
direcção anti-horária.O braço 
aspersor  super ior  deve ser 
remontado com os furos para cima.

Para desmontar o aspersor 
inferior faça pressão sobre as 
abas	situadas	nos	lados	e	puxe-o	
para cima.

Limpeza do filtro de entrada da água*  
Se os tubos de água forem novos, ou se tiverem permane-
cido muito tempo não utilizados, antes de realizar a ligação, 
deixe	escorrer	água	para	certificar-se	que	seja	 límpida	e	
isenta de impurezas. Sem esta precaução, há riscos de que 
o	ponto	de	entrada	da	água	se	entupa,	causando	danos	à	
máquina de lavar louça.

Periodicamente, limpe o filtro de entrada da água posi-
cionado na saída da torneira. 
- Feche a torneira da água.
-	Desparafuse	a	extremidade	do	 tubo	de	alimentação	da	
água, remova o filtro e limpe-o delicadamente sob um jacto 
de água corrente.

- Insira novamente o filtro e parafuse o tubo.

Limpar os filtros
O	grupo	filtrante	é	formado	por	três	filtros	que	limpam	a	água	
de lavagem dos resíduos de comida e a colocam novamente 
em	 circulação:	 para	 ter	 bons	 resultados	 de	 lavagem	é	
necessário limpá-los.

Limpar os filtros com regularidade.

A máquina de lavar louça não deve ser utilizada sem 
filtros nem com o filtro desenganchado.
•	Após	algumas	 lavagens,	controle	o	grupo	 filtrante	e	se	
necessário, limpe-o cuidadosamente com água corrente, 
com a ajuda de uma escovinha não de metal, seguindo as 
instruções	abaixo:	
1. gire no sentido anti-horário o filtro cilíndrico C e remova-o 
(fig.1).
2.	Remova	o	copinho	filtro	B	fazendo	uma	ligeira	pressão	
nas abas laterais (Fig.	2).
3.	Desfie	o	prato	filtro	inox	A	(Fig.	3).
4. Inspeccione o depósito e elimine os eventuais resíduos 
de comida. NUNCA REMOVA a protecção da bomba de 
lavagem (detalhe	de	cor	preta)	(fig.	4)

Após a limpeza dos filtros, monte novamente o grupo 
filtrante e coloque-o correctamente na sua posição; isto 
é	fundamental	para	o	bom	funcionamento	da	máquina	de	
lavar louças.

Longos períodos de ausência 
•	 Desligue	as	ligações	eléctricas	e	a	feche	a	torneira	da	

água.
•	 Deixe	a	porta	entreaberta.
•		Na	volta,	realize	uma	lavagem	com	a	máquina	vazia.

* Presente somente em alguns modelos.
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Anomalias e soluções

No	caso	em	que	o	aparelho	apresente	anomalias	de	funcionamento,	controle	os	seguintes	itens	antes	de	contactar	a	Assistência	
Técnica.

* Presente somente em alguns modelos.

Anomalias: Possíveis causas / Solução:
A máquina de lavar louça não 
começa a funcionar ou não 
responde aos comandos

• A torneira da água não está aberta.
• Desligue a máquina com a tecla ON/OFF, ligue novamente após um minuto e volte a 

reprogramar. 
• A ficha não foi inserida corretamente na tomada de corrente ou mude de ficha
• A porta da máquina de lavar louça não está bem fechada. 

A porta não se fecha • Verifique se os cestos estão inseridos até ao fundo
• O fecho da porta disparou: empurre com força a porta até ouvir um “clack”.

A máquina de lavar louça não 
descarrega a água.

• O programa de lavagem ainda não terminou.
• O tubo de descarga da água está dobrado (consulte Instalação).
• A descarga do lavabo está obstruída.
• O filtro está obstruído por resíduos de comida. 
• Verifique a altura do tubo de descarga.

A máquina de lavar louça faz 
ruído.

• As louças chocam entre si ou contra os aspersores Posicione as louças corretamente e 
verifique se os aspersores rodam livremente.

• Presença de espuma em excesso: o detergente não foi doseado corretamente ou não 
é adequado para a lavagem na máquina de lavar louça. (consulte Detergente e uso da 
máquina de lavar louça) Não pré-lavar à mão as louças.

Nas louças e nos copos 
permanecem depósitos de 
calcário ou uma camada 
branca.

• Falta o sal regenerante.
• A regulação da dureza da água não é adequada: aumente os valores. (consulte Sal, 

regenerador e abrilhantador).
• A tampa do recipiente de sal não está bem fechada.
• O abrilhantador acabou ou a dosagem é insuficiente.

Nas louças e nos copos há 
listras brancas ou manchas 
azuis.

• A dosagem do abrilhantador é excessiva.

As louças estão pouco secas. • Foi selecionado um programa sem secagem.
• O abrilhantador acabou. (consulte Sal, regenerador e abrilhantador).
• A regulação do abrilhantador não é adequada. 
• As louças são de material antiaderente ou de plástico; é normal a presença de gotas de água.

As louças não estão limpas. • As louças não foram posicionadas corretamente.
• Os aspersores não rodam livremente; estão bloqueados pela louça.
• O programa de lavagem é demasiado delicado (consulte Programas).
• Presença de espuma em excesso: o detergente não foi doseado corretamente ou não 

é adequado para a lavagem na máquina de lavar louça. (consulte Detergente e uso da 
máquina de lavar louça) 

• A tampa do recipiente para o abrilhantador não foi fechada corretamente. 
• O filtro está sujo ou obstruído (consulte Manutenção e cuidados).
• Falta o sal regenerante (consulte Sal regenerante e abrilhantador).
• Assegure-se de que a altura dos pratos é compatível com a regulação do cesto. 
• Os orifícios dos aspersores estão obstruídos. (consulte Manutenção e cuidados).

A máquina de lavar louça não 
carrega a água 

está bloqueada e os indicadores 
luminosos estão intermitentes

• Houve um corte de água ou a torneira está fechada.
• O tubo de carregamento da água está dobrado (consulte Instalação).
• Os filtros estão obstruídos e é necessário limpá-los. (consulte Manutenção e cuidados).
• A descarga está obstruída e é necessário limpá-la.
• Depois de efetuar as operações de verificação e limpeza, desligue e volte a ligar a máquina 

de lavar louça e execute um novo ciclo de lavagem.
• Se o problema persistir, feche a torneira da água, desligue a ficha da tomada e contacte o 

centro de assistência.
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